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Plano de Aula  

AUTOR: ACRACCS – CISV (adaptado) 

PAÍS: Itália 

TÍTULO: De onde vêm os alimentos que comemos?  

FAIXA ETÁRIA 
ALUNOS: 

8 a 10 anos 

TEMA: Alimentação e distâncias 

DURAÇÃO: 90 minutos 

 
 

Competências: 

 Comunicação na língua materna; 
 Competências básicas em ciência e geografia; 
 Aprender a conhecer; 

 Competências sociais e cívicas; 
 Espírito de iniciativa e empreendedorismo; 
 Cooperação e trabalho de grupo. 

 

Objetivos: 

 Saber de onde os alimentos que comemos são provenientes; 
 Utilizar diferentes canais de comunicação (verbais e escritos, gráficos e simbólicos); 
 Estabelecer relações causais; 
 Colaborar e contribuir para uma tarefa conjunta. 

 

Atividades: 

Passo 1 - Quais as partes do dia e que refeições fazemos? Relembre com os alunos quais 
as diferentes partes do dia e quais as refeições que fazemos durante o dia; 
 
Passo 2 - Peça aos alunos que identifiquem por cada refeição, os alimentos que cada um 
e as suas famílias normalmente ingerem em cada refeição. (Poderá utilizar a Ficha de Atividade 

nº1 em anexo) Peça a cada aluno que diga em voz alta um alimento e anote cada alimento 
no quadro (ou peça aos alunos para escreverem); 
 
Passo 3 – Divida os alunos em grupos e atribua a cada grupo 5 alimentos. Para cada 
alimento identificado, peça ao grupo para identificar qual ou quais as matérias-primas 
utilizadas para fabricar esse alimento, e para identificar as plantas ou animais que deram 
origem a essa matéria-prima (Poderá utilizar a Ficha de Atividade nº2 em anexo); (Exemplo: pão -
> farinha -> trigo; queijo -> leite -> vaca; chocolate -> cacau -> cacaueiro)  
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Passo 4 – Depois das matérias-primas / animais e plantas estarem identificados, peça aos 
alunos para identificarem no mapa-mundo (Mapa Mundo de Gall-Peters em anexo) as regiões 
do mundo de onde são originários; 
 
Passo 5 – Peça a cada grupo para partilhar com toda a turma as origens dos seus 
alimentos; 
 
Passo 6 – Com toda a turma reunida, pergunte aos alunos que matérias-primas / animais 
e plantas daquelas que identificaram, conhecem e já contactaram diretamente? Que 
cuidados temos de ter com esses animais e com essas plantas? Reflitam sobre a relação 
entre a nossa alimentação e a proteção do ecossistema.  
 

 

Questões para discutir: 
- Qual o impacto que a ingestão dos alimentos / utilização dessas matérias-primas 
identificadas pelos alunos tem no meio ambiente? 
- Quais as condições de trabalho e de vida das pessoas que produzem/colhem os 
alimentos / matérias-primas identificadas?  

 
 
Materiais e equipamentos necessários: 

- Quadro e giz/marcadores (para anotar os alimentos referidos pelos alunos em cada 
refeição) 
- Projetor para apresentar mapa-mundo - OPCIONAL 
  

 

Ferramentas de Ensino: 

- Fichas de atividade em anexo; 
- Mapa-mundo (mapa Gall-Peters) – exemplo em anexo. 

 
 
Sugestões: 
Caso tenha mais tempo para desenvolver a atividade, pode desenhar o mapa-mundo em 
conjunto com os alunos em formato grande, e depois pedir aos alunos para desenharem 
cada matéria-prima, animal ou planta que identificaram. Peça-lhes depois que colem os seus 
desenhos na região do mundo de onde essa matéria-prima é originária. Pode mais tarde 
expor o resultado deste trabalho num dos corredores da escola, ou no refeitório para que 
todos possam ver de onde vêm os alimentos que ingerem.  

 
 
Anexos: 

- Ficha de Atividade nº1 – “Os alimentos e as refeições” 
- Ficha de Atividade nº2 – “Vamos descobrir os elementos de cada alimento!” 
- Mapa Mundo de Gall-Peters  
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Ficha de Atividade 1 – “Os alimentos e as refeições”  

Que alimentos é que eu como… 

…ao Pequeno-
almoço? 

…no Lanche a meio da 
manhã? 

…ao Almoço? …ao Lanche? …ao Jantar? 
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Ficha de Atividade nº 2 – “Vamos descobrir os elementos de cada alimento!” 
 

Nome do alimento 
Que matérias-primas são 

utilizadas para produzir este 
alimento? 

Que animais ou 
plantas produzem esta 

matéria-prima? 
Pão Farinha, Água Trigo 

Queijo Leite Vaca / Ovelha / Cabra 
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Mapa Mundo de Gall-Peters: 
 

 


